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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 سلتار بدري السوداين وحيىي احلجوري اليمين وأتباعهماما بني 

 بهداان هللا وإايهم للحق والصوا
 

 .ة والسالم على نبيه وآله أمجعنياحلمد هلل رب العادلني والصال
 :أما بعد

فإّن شلا ابتليت به الدعوة السلفية وأهلها يف هذا العصر أدعياءها اجلهالء وادلتقمصني ذلا الذين 
اجتمعت فيهم صفات ذميمة ال تليق ابدلسلم فضالال عالن مستسالن دلالسهس الساللا الصالال ذ  ال الذب 

 .واالفرتاء واجلهل والتعامل والت ّّب والغلو والغرور وسوء اللفظ وفظاظة األسلوب.... إخل
 نسالال هللا هللا العافيالالة والسالالالمة وهالالذا مالالا اشالالرت  وتعالالابه فيالاله ادلالالدعّوان سلتالالار بالالدري السالالوداين وحيالالىي

 احلجوري اليمين وأتباعهما هداهم هللا مجيعا.
-أمالالا سلتالالار بالالدري فقالالد يسالالر هللا ه تبيالالني والالاله أواله يف وريقالالات خميتهالالا بالالال)رلازفات سلتالالار بالالدري 

 .ٕ(-اجلزء الثاين-مث )رلازفات سلتار بدري  ذٔ(جلسة يف الالماب -اجلزء األوهللا
وذ رت فيها شيئاه من أقواله وشذوذاته واضلرافاته  وويسما اطلع عليها ادلعايخ األجالء أصدروا 

 :فتاواهم يف التحذير من سلتار بدري وف ره وهم
ته فضيلة العيخ أمحد بن حيي السجمي )رمحه هللا( والذي قام برد مفّصل على سلتار يف قصيد -

 .السونية القائمة على الطعن يف علماء وو ام ادلمل ة العربية السعودية
 .(ة العيخ عبيد اجلابري )وفظه هللافضيل -
 .(زيد بن دمحم ادلدخلي )وفظه هللا فضيلة العيخ -
 (.دمحم بن هادي ادلدخلي )وفظه هللافضيلة العيخ  -
 (.خ عبد السالم بن برجس )رمحه هللافضيلة العي -

  ما هو مرفق يف الواثئق. .وغريهم  أجزهللا هللا ذلم األجر وادلثوبة
                                                           

 ضاحية من ضواحي اخلرطوم. 1
 إىل جمموعة من طالب العلم. -بعد أن قاموا برتتيبها وحذف بعضها- واليت نسبها بعض اإلخوة 2
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-واستمر سلتار على ما هو عليه إىل أن أتى البالد زائراه ونزياله  ل من العيخني احلليب واذلاله 
عليه وشبابه بعد أن نصح معاخيسا ابدلمل ة احللاليب بعالدم السالزوهللا  عسالد سلتالار ومجاعتاله  -أصلحهما هللا

قابلالت العاليخ علالي احللاليب مالع بعالة ا خالوة  ّماالوويسها ل ،ل ن لألسا مل يعمال بسصحهم وإرشادهم
لي ن ذلك ابلتفصيل  :دار نقاش ووهللا سلتار ومسهجه  ذ ر احلليب أبن سلتارا يريد أن يرتاجع فقلت له

!!!( وإىل هالذه اللحظالة مل يقالم ٖوالتبيني، فقاهللا احلليب: )يرجع أواله رجعة عامة مث يفصل يف فالرتة أخالر 
 وإن فعل  ما يدعي بعة أتباعه فهسالك ،سلتار بتفصيل رجعته حبسن أصوهللا مسهس السلا يف ذلك

 :شك وعدم ارتياح لعدة أسباب مسها
ه يف اجملازفات واّدعى أهنا م ذوبالة علياله  مالا يف أنه أن ر يف البداية هذه األقواهللا ادلسسوبة إلي( ٔ

مث صرح يف وضرة احلليب أبنه يرتاجالع  .شريط مسجل بصوته وأود أصحابه دبديسة الرايض ابلسعودية
 .!؟يف اجملازفات !!! ف ي تساقة هذا!؟ وإىل ماذا يعري عن األقواهللا ادلسسوبة إليه

 
ويرتاجع عن أسلوبه يف رده  العلماء ذ ر أنه يتخّلىما ت لم سلتار يف تراجعه عن  المه يف الول( ٕ
 .ما فيه يفهمه الفطساء والعقالء !!! وهذا فيه من ادل ر والتالعنعليهم
 
أنه مازاهللا إىل هذه اللحظة ي يل ابأللفاظ السيئة على العلمالاء الساللفيني األفا الل  قولاله يف ( ٖ

 -يعالالين العالاليخ ربيعالالاه -لالاليس لالاله ) :-هللاوفظهمالالا -العالاليخني اجلليلالالني  صالالال الفالالوزان وربيالالع ادلالالدخلي 
والعالاليخ الفالالوزان  ، الالالم معالالروي لالالدي يف رب الاليم القالالوانني وإن  المالاله لالاليس وا الالحا يف مسالال لة احل الالم

                                                           
علماا نن احللايب قاد قارخت دل تاار كتاباه عان اإلماارة ماع - واحلليب معروف للسلفيني بتساهله يف التزكية ورفع اجملروحني 3

وكثاام ماان أتبااا  لتااار اليااوم ياادافعون  ،-ماا فيااه ماان مل وقااات أقاارخ فااا احللاايب نفسااه قبااس أن !! للسااودان بساا وات   
 -كمااا يّاادخع -األلبااا   الساالفيني، مااع أن لتااارا نفسااه يمعاان يف تالميااذ عاان احللاايب مااع قهااور لالفتااه وماااوز  للعلمااا 

)طلبة الشيخ األلبا  لألسف الشديد مل يرثوا  وم هم احلليب ويصفهم ابلتساهس واجلنب واجملاملة فقد قال لتار يف ذلك:
الاايت   ئل الت فالالريرلالالاملتهم للسالالعوديني يف مسالالام ااه عرعااة الاارد علاا  ادل ااالف وهااذا يف حااد ذاتااه عاانب خا ااة يف 

ا الباطلالالالة االسالالالم ادلبتدعالالالة السالالاليما اللجسالالالة السائمالالالة ادلبتدعالالالة يف اخمهالالالكاااانوا هااام أ اااس باااال  ادلسااالمني فيهاااا 
 .]اجملازفات[(. الععار
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نصالالار أ ٗنلعلمالالاء الالالذين تالالزعم تبجالاليلهم يز الالو ا) ويقالالوهللا أيضالالاه: ،(اللجسالالة ابطلالالة وفتالالو  ،فيهالالا مضالالطرب
 هال[.ٜٕٗٔ/٘/ٕٓ]رسائل مرسلة من جواله بتاريخ  (السسة واجلمعية

دلاذا مل يستعر ذا  الرجوع يف اآلفاق إذا ُسلِّّم أنه رجوع  :يّدعي بعة أتباعه رجعته ف تساءهللا( ٗ
 .مقبوهللا على العروط العرعية !!!

أاثهبالالم - وألجالالل هالالذا وغالالريه فالتحالالذير واجالالن مالالن هالالذا الرجالالل وف الالره وأتباعالاله  مالالا بالالني علمالالاؤان
 .هداان هللا وإايهم للحق والصواب -هللا

احلجوري اليمين  وشلا محلين على هذه ال تابة  هبذا العسوان  )ما بني سلتار بدري السوداين وحيىي
 :وأتباعهما( أمور

شلالا  ،انتقاهللا بعة أتباع سلتار بدري من السودان إىل اليمن وعسد األخ احلجوري ابخلصوص -ٔ
 .يدهللا على صلة وارتباط ما !!!

 و رب أقواله أبقواهللا العلماء. ،ابألخ حيىي احلجوريمع تعلقهم العديد ادلذموم مع الغلو  -ٕ
األسالين العسيفة واأللفاظ اجلاروة اليت يستخدمها احلجالوري تعالابه أسالالين وأقالواهللا سلتالار  -ٖ

 .بدري مع تباعد القطرين !!!
بالالرده علالالى  -وفظالاله هللا-وأمههالالا مالالا قالالام بالاله مالالةخراه فضالاليلة العالاليخ العالمالالة عبيالالد اجلالالابري  -ٗ

مساله يف بعالة ادلسالائل مث قيالام تلميالذه الفا الل األخ عرفالات ادمالدي بالرده العلمالالي  احلجالوري وربالذيره
الفالالالوري علالالالى احلجالالالوري وإظهالالالاره لعالالالسائع وغرائالالالن شّبتهالالالا عليالالاله تعالالالابه شالالالسائع وغرائالالالن سلتالالالار بالالالدري 

 فسبحان هللا العظيم!!!
  

                                                           
قااد يزكااي بعااض ادلشااايخ حفظهاام هللا بعااض اجلهااات أو األفااراد لسااي علمهاام ومااا و ااس إلاايهم، وي ااون األماار علاا   4

خالف ذلك ألعاس ال قلاة  أو لصاس تلام لتياك اجلهاات واألفاراد بعاد التزكياة.. إىل  ام ذلاك مان األساباب، وهاذا   
بجاايلهم اب ال   كمااا يدخعيااه لتااار وماان معااه  ك فتااا  يقاادف فاايهم و  ممعاان علاايهم أل اام قااالوا رتااا علمااوا فاااحرتامهم وت

بعض األفاضس من ادلشايخ قدمياً بتزكية مجاعة التبليغ واإلخوان ادلسلمني ورععتهم ابلمعن عليهم والت اذير ما هم حاني 
ياااوم قهاااور احلقاااادل واألدلاااة يف شاااا م، فاااال  اااوز ا سااات اد علااا  فتااااواهم القدمياااة يف هاااذ  الفااار  كماااا يفعلاااه الااابعض ال

 .لألسف الشديد
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وأتباعهمالا يف بدري وحيىي احلجالوري ال بري بني الرجلني أعين سلتار يتضح من هذا وذا  التعابُُه 
ادلالالسهس والف الالر واألسالاللوب ومالالن مث خطالالور م العظيمالالة علالالى الالالدعوة السالاللفية والسالاللفيني انهيالالك عالالن 

فجالالز  هللا خالالريا ه فضالاليلة  .تعالالويه دعالالوة ا سالالالم وسبزيالالق الصالالا وإقصالالاء األمالالة عالالن العلمالالاء األ الالابر
فاعاله عالن العاليخ العيخ عبيد اجلالابري علالى نصالحه وإرشالاده وسالّدد وابر  يف أخيسالا عرفالات لبياناله ود

 عبيد رعامها هللا.
-أصالاللحهم هللا-وأسالالوق نذن هللا شالاليئا ه مالالن أقالالواهللا سلتالالار بالالدري وحيالالىي احلجالالوري وبعالالة أتباعالاله 

 :-إن مل ت ن هي ذا ا- واليت يظهر من خالذلا عظيُم تعابه الفريقني وأقواذلم
] لمالالة لالاله يف ( عسالالدان شخصالالية مقدسالالة نالالرد مالالن هسالالا إىل أ  ب الالر الصالالديق ضلالالن مالالاقالالاهللا سلتالالار: )-ٔ

 [.مسجد الصافية ببحري
فمن دونه من البعر ال يُقبل  -ملسو هيلع هللا ىلص- رسوهللا هللا فهذاوقاهللا أود تالميذ احلجوري يف رسالة له: )

 ه.رها  ما ذ ر العيخ عرفات يف ردّ ( وقد قرأها احلجوري وأذن بسعقوله إال بدليل أو حبجة مسوغة
 

 يقوهللا سلتار بدري:ويف ش ن العلماء وجهودهم ذ -ٕ
اسالالتدرا  علالالى ألفالالاظ تبستهالالا ادلبتدعالالة مث جالالاراهم فيهالالا  -رسالالالة تسبيالاله األريالالن-و الالذلك هالالي ) -

 ن[.]تسبيه األري( بعة أهل السسة من غري رد أو ربرير
إمنا ُايت من قبل استعماله ألفاظاه مل أتتِّ هبا العريعة مثل تصديق  -ابن تيمية-شيخ ا سالم ) -

 ن[.]تسبيه األري( الباطن وت ذين الباطن
 ،من العيخ دمحم بن عبد الوهاب من البداية وأان ال الم هذا أقوله يف أي رللساخلط  أصال ه ) -

يغالين مالن احلالق  ال -دالعزيالز احلميالفالتح اجمليالد وتيسالري  ، تاب التوويد- تدريس التوويد هبذه الطريقة
، أسالاس -يعالين العلمالاء-عا ادلالسهس الساللفي عسالد السجالديني ول ن هذا ال ُيستغرب يف ظل  ال ،شيئاه 

اخلالالالراب يف ادلمل الالالة العربيالالالة السالالالعودية هالالالو اللجسالالالة الدائمالالالة، العلمالالالاء يف السالالالعودية عسالالالدهم قصالالالور يف 
السالالعوديني عسالالدهم سبييالالع يف ادلالالسهس، العالاليخ ابالالن ابز مالالاله جهالالود علميالالة يف الالالدعوة السالاللفية  ادلالالسهس،
أان لالالو قفلالالت نفسالالي يف غرفالالة شل الالن أؤلفهالالا، العالاليخ ابالالن عثيمالالني  )هالالذه( الرسالالائل دي )قليالالل(وشالالوية 

ي عسده قصور يف ادلسهس، ردود العيخ ربيع على عبد الرمحن عبد اخلالق ال زبدم الساوية ادلسهجية وه
 .جملازفات[ا] .. إىل آخر  المه(.وعو
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 وقاهللا احلجوري:
( أان أعتقد أن العلماء يف هذا العصر مل يعطوا ادلبتدعة وقهالم  مالا أعطالى األولالون هالذا احلالق) -
 ي[.]الرد الفور 
أان  ، والعلماء ما قالوا، والعلماء ما قالوا، وأيشهةالء غوغاء أان أعتّبهم غوغاء فعاله وقاهللا: ) -

 .[ ]الرد الفوري( هسا، عرجبي وإالّ  يا! العلماء ما قالوا وما ت لموا، أان هسا عرجبي أمامك وإالّ  يا
وهللا خيعى عليه من الزندقة، خيعى عليه أن ديالرق مالن : )-وفظه هللا- وقاهللا يف العيخ عبيد -
 ]موقع احلجوري[.( ادلسحري الضاهللا) :وقاهللا فيه أيضاه ، []الرد الفوري( الدين

، (معالالالايخ ادلمل الالالة العربيالالالة السالالالعودية  الالالعفاء يف علالالالم احلالالالدي ) اه:وقالالالاهللا بعالالالة أتباعالالاله أيضالالال -
العيخ ربيع حُيمرِّش بني معايخ اليمن ) ،(معايخ السسة يف السعودية ما عسدهم سبمميُّز وخيالطون احلزبيني)

يالْس ِّر ويقوهللا ما قلت  تاب التوويد لإلمام ) (،الت فريالعيخ صال الفوزان عسده شطحات يف ) ،(مثُّ م
]مقالالاهللا بعسالالوان )قِّالالرماُع  (وبعالالة األبالالواب مالالا يف واجالالة لوجودهالالادمحم بالالن عبالالد الوهالالاب التميمالالي فيالاله وعالالو 

سَّة(  مستدايت الوويني السلفية[. - األسِّ
 

بعالد -وال  صالران ال نعالك ) :او  الواهيالة اذلاويالة فيقالوهللا سلتالاروأما يف التعامل والغرور والالّدع -ٖ
ول الالن هالالذا ال (، )السالالودان لالاليس لالاله مثيالالل يف أي م الالان أن و الالوح ادلسهالالاج يف -أن علمسالالا خالالّب غالالريان

السعوديون عسالدهم تلماليس )،(-يعين العلماء-لفي عسد السجديني ُيستغرب يف ظل  عا ادلسهس الس
 ]اجملازفات[.( !!عليهم السعوديون يف ادلسهس ال يعتمد)، (لذلك شباهبم  اع ،يف ادلسهس ()سبييع

 

الالالدَّعوة السَّالاللفية يف بالالالد احلجالالاز وصلالالد تسالاللَّط عليهالالا احلزبيُّالالون وتريالالدون أن ) ويقالالوهللا احلجالالوري:
الالاليحمِة لِّعمْبالالالدِّ هللاِّ ]!( ُعالالالدم علالالالي م ذلالالالك إن شالالالاء هللا تعالالالاىلُتضالالالعفوها يف الالالاليمن هبالالالذه األفعالالالاهللا الباطلالالالة ؟ بالم  نمصِّ

 [.هللاِّ ومالزُّورِّ اْلُبخمارِّي ادلمْذُعورِّ ابلتالَّْوبمةِّ عمْن ُمْس مرِّ اْلقموْ 
فإهنالالا تعالالدهللا ععالالرم  ،رلتهالالداه سالالسة -يعالالين يف دمالالاج عسالالد احلجالالوري- وذلالالذا ذبالالد ممالالْن دي الال  عسالالدان)

 ]الرد الفوري[. (سسني يف غري هذا ادل ان
وإال فماذا يريد العيخ عبيد اجلابري من دعوة قائمالة علالى أوسالن والاهللا بالل ) وقاهللا أود أتباعه:

دار احلالالدي  بالالدماج بالالةرة ) :وقالالاهللا !!!(،العالالدوهللاأفضالالل دعالالوة سالاللفية يف العالالامل بعالالهادة العلمالالاء  تعتالالّب
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السالالاللفية ومفخالالالرة الالالاليمن قاطبالالالة فهالالالي ادلالالالدد األوهللا للسالالاللفيني، والالالالدعوة ال اشالالالفة والفا الالالحة حلزبيالالالة 
يف الوقت الذي مل تسالتطع أعظالم دعالوة ساللفية يف العالامل أن تتميالز هبالذا التميالز الالذي وقاهللا: )، (اخلليس

 .ة العلوم السلفية[]شب ( عليه الدعوة السلفية يف ربوع اليمن
 

وتبالني لسالا أن تلالك اجلامعالات العالرعية ابدلمل الة  ) :ار يف اجلامعة ا سالمية وغريهاويقوهللا سلت -ٗ
وادلاجسالتري   الب الالوريوس اجلامعة ا سالمية وجامعة ا مام اليت أنعىء نظامها على معاهبة ال فار  

 ،(هالالي الالاليت نصالالرت الباطالالل يف الظالالالماجلامعالالات السالالعودية ) ،(قلمالالا زبالالرج األئمالالة والالالدعاة والالالد توراه
 .]اجملازفات[( اجلامعة ا سالمية بدعة)

 .[]مسجل بصوته (اجلامعة ا سالمية وزبية):جوريويقوهللا احل
 

وأّمالالالا فيمالالالا يسالالالدرج يف ابب ادلصالالالال وادلسالالالافع الالالاليت ال تصالالالادم العالالالرع واتفالالالق العلمالالالاء علالالالى  -٘
فالانظر مالاذا يقالوهللا سلتالار  ومل يالدخلوها يف ابب البالدع وا والداث شرعيتها وإن مل ت ن يف عهد السلا

ادلعاهالد العالالرعية  اجلامعالة ا سالالالمية بدعالة، ،هالل خمعالت أن السالاللا  الان عسالدهم جلالالان فتالو بالدري: )
وفالظ األصالالوهللا  ،اجلمعيالات الدعويالة اخلرييالة بدعالة ،اجللالوس علالى ال راسالي لطلالن العلالم بدعالة ،بدعالة

صالساديق  ،عبدالوهاب ليس على طريق السلا، التفريغ ابلراتن للدعوة بدعةالثالشة للعيخ دمحم ابن 
 .]اجملازفات[( لدعومات اخلريية يف ادلساجد بدعةالتّبعات وا

آذان عثمان الثالاين بدعالة  الاللة ابعتبالاره مل ي الن يف عهالد الساليب صاللى وأما احلجوري فقد قاهللا: )
مالالالن ) :وقالالاهللا .]الالالرد الفالالوري[(. مالالن السالالاللفيةواجلمعيالالات ليسالالت )...  .(- مالالا زعالالالم  - هللا عليالاله وسالاللم

 ]نقله عسه أود تالمذته يف  تاب: معرفة أصوهللا احلزبية[. (مبادئ احلزبية الصساديق والتّبعات
 
 :إخراج سلتار بدري من السلفية والتوويد ابدلعصية فيقوهللا -ٙ
اذهالن اآلن ) [.]اجملازفالات( -يعين اخلط  وادلعصية- الفعلة لو وود هللا وق توويده دلا فعل هذه)

وتيسري العزيز  ،فتح اجمليد ،يعين  تاب التوويد- س هذه ال تنإىل السعودية ذبد أفسق الفاسقني در 
لمزيالد مالن ذلالك اجملازفالات يف ]وراجالع ل (؟ ألهنا ما على طريقة الساللادلاذا ما غريت فيه -احلميد والطحاوية

 .[أوذلا
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االنتخالالالاابت ليسالالالت مالالالن السالالاللفية  واالخالالالتالط  الالالذلك واجلمعيالالالات  وأمالالالا احلجالالالوري فقالالالد قالالالاهللا: )
 .[]الرد الفوري( أشياء معاصي فال تدخل يف السلفيةهذه  التلفازومعاهدة 
 
وقالاهللا  ،(عمالر البعالري ضلالن  فالران بالك اي) :-وفظاله هللا-قاهللا سلتار عن رئيس دولالة السالودان -ٚ

ذلا ادلعئوم وديسها ادلزعوم، طريقة آهللا سعود براي -السعوديةيعين -هذه الدولة ) :عن الدولة السعودية
( دولالة العالر  واألواثن ،و عية فقد بدأ مسالذ عهالد عبالدالعزيز، أما تبين السعودية للقوانني الالطاغوتية
 [.دبسجد الصافية وجلسة بيين وبيسه و لمة له ،]اجملازفات

ن الدعوة الساللفية ت الاد أن ت الون ماتالت يف بالالد اخللاليس وعملالت إي: )وقاهللا أود أتباع احلجور 
احلزبية فيها أعماال مل يعملاله ألالدُّ خصالوم ا سالالم لقالد  انالت ادلمل الة العربيالة السالعودية تسعالر العقيالدة 

وجالالاءت فلالالوهللا هالالذا احلالالزب ادلسالالمى اب خالالوان  .يسالالتطيع األعالالداء مالالد أصالالابعهم إليهالالاالصالالحيحة وال 
د وميعالالت الالالدعوة وأوقعالالت دمالالارا بدولالالة التوويالالد وأوالالدشت فيهالالا  الالرراه ال ادلساللمني ف فسالالدت يف الالالبال

يقالالدر علالالى فعلالاله صالالوفية وال شالاليوعية وذلالالك بسالالبن تظالالاهرهم خبدمالالة ا سالالالم وا صالالالح ومسالالاعدة 
]شالالب ة العلالالوم  (ادتالالاجني وتغلغلهالالم يف أوسالالاط اجملتمالالع خيربالالون فيالاله ويفسالالدون يف األرض وال يصالاللحون

 السلفية[.
 
 :سوء األلفاظ فيقوهللا سلتار السودانأما من وي   -ٛ
 .]اجملازفات[ (عودية من اللجسة الدائمة لإلفتاءأساس اخلراب يف ادلمل ة العربية الس)

فيهالالا  -اللجسالالة-وهيئالالة ا فتالالاء نفسالالها ) :وقالالاهللا، (ا فتالالاء السالالعودي مالالرات عسالالده لعالالن) :وقالالاهللا
 .]اجملازفات[ (جواسيس واستخبارات وعمالء

(، دبالر واوالد هالذا إسالهاهللا وهالذا إمسالا  وفالالن ال فالرق بيسهمالا  المهالا خيرجالان مالنفالن ) وقاهللا:
 .]اجملازفات و لمات متفرقة[ .-مرواض-( أدخبانة) :قاهللا سلتار يصا فمه أنهوألجل ذلك 

 :فيقوهللا -وأدع ادلقارنة لك- أما احلجوري أصلحه هللا
 [.الفوري لألخ عرفات]الرد  (إخل ...،بولوا عليه، سلاني ، لوطة، ابلوعة، براز)
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 :ال رمي وفقك هللا القارئفاخلالصة أيها 
إذا أردت أن تقالالا علالالى مزيالالد مالالن أوجالاله التعالالابه بالالني هالالاتني العخصالاليتني واحلالالزبني  الالالغلو  -ٔ

ومالا  ،.. إخل فراجع فتاو  ادلعايخ يف سلتار وف ره و اجملازفالات ادلالذ ورة.والتسطع والغرائن والعجائن
الالرد " مالن ادلةاخالذات و  الذا -وفظه هللا-الت العيخ العالمة عبيد اجلابري شبتته على احلجوري مقا

 .-وفظه هللا-" لألخ ادلفضاهللا العيخ عرفات  بيان فساد أصوهللا وقواعد احلجوريالفوري يف
ما أف  به العاليوخ األجالالء مالن تسبيهالات وربالذيرات مالن سلتالار بالدري وف الره هالو ربالذير مالن  -ٕ

التعالابه ال بالري بالني  -للعاقل ادلسصا الصادق- هللا جلياه  ظهر حبمد نفس مسهس احلجوري وأتباعه دلا
 .-أصلح هللا اجلميع- اجلهتني الغريبتني عن جادة احلق والصواب

مالالن هللا أن يوفالالق األخ احلجالوري ل الالالم العلمالالاء وإرشالادهم وتالالوجيههم آخالالذا ذلالالك  و إين ألرجالو
وفاظالالاه علالالى  -جالالل شالال نه-هلل ة األ يالالدة السالالليمة عمالالا أخالالذ عليالاله بعالالني االعتبالالار واجلديالالة مالالع الرجعالال

-األمانة الديسية والدعوية اليت ورّشها لليمن وأهلهالا فضاليلة العاليخ العالمالة مقبالل بالن هالادي الالوادعي 
لتت الالاتا اجلهالالود مالالن قبالالل العلمالالاء والطالالالب هسالالالك لتصالالن يف مصالاللحة الالالدعوة السالاللفية  -رمحالاله هللا
 .ادلسصورة

ه يسالاللك مالالع بعالالة أتباعالاله مسالالل اه م عالالوفاه يف اآلونالالة األخالالرية بعالالد خالالروجهم مالالن وأمالالا سلتالالار فإنالال
السودان إىل السعودية وهو زلاولة الدخوهللا والتداخل على بعة ادلعايخ السلفيني وطالهبم للتلباليس 

 وإجياد أر ية ُتصبغ ابلعلمية لالنطالق من جديد يف شوب جديد.
الالِر ومافِّظهالالا) سا طرفالالة عالالنيفالالاللهم اوفظسالالا ومعالالاخيسا وال ت لسالالا إىل أنفسالال يالْ ُ خم َُّ الالُم الالالرَّامحِِّّنيم  فمالالا ُهالالوم أمْروم ( وم

 .[ٗٔ]ادللك: (أمالم يالمْعلمُم ممْن خملمقم ومُهوم اللَّطِّيُا اخْلمبِّريُ ) ،[ٗٙ]يوسا:
 

 :وإن من أعظم ما يدندن ووله سلتار وأتباعه غري ما ذ ر
أهنالالا بدعالالة زلدشالالة ولالالذلك ذبالالد ُجالالل الرت يالالز علالالى تبالالديع اجلمعيالالات والت صالاليل لالالذلك زاعمالالني  -ٔ

أسئلتهم ادلوجهة للعلماء والوهللا ذلالك سلالالفني أهالل السالسة الساللفيني ومالسهجهم مالن أهنالا جالائزة وليسالت 
مالن وزبيالة أو سلالفالة  إمنالا يرجالع حلقيقالة أعماذلالا وأصالحاهبا والتحالذيُر مسهالا ومالن أصالحاهبا ،ببدعة زلدشالة

 ... إخل.شريعة
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 .اجلمعيات وجوازها ابحلزبية مثل احلجوري ومجاعته ا امهم ورميهم دلن قاهللا بعرعية -ٕ
أن مالالالن رّد علالالالى سلتالالالار ومجاعتالالاله ومالالالسهجهم وقالالالوذلم ببدعيالالالة اجلمعيالالالات يصالالالفونه أبنالالاله والالالز    -ٖ

 . احلجوري ومجاعته أيضاه 
( -زعمالالوا- وقعهم ادلسالالمى )السالاللفية البيضالالاءوشلالالا جيالالدر التسبيالاله عليالاله والتحالالذير مسالاله يف اخلتالالام مالال

 .سلتار بدري أصلحه هللا والذي  تن افتتاويته
ربقيالالالق الصالالاللة وبالالالة والرجالالالوع إىل هللا ومراقبتالالاله و وعلالالالى أتبالالالاع سلتالالالار واحلجالالالوري وادلغالالالرتين هبمالالالا الت

واالرتباط العرعي ادلبار  بعلماء األمة األعالم يف أزمان الفال  هالذه وتالر  الغلالو ادلقيالت فيهمالا  قالوهللا 
 الفوري[.]الرد  (إمام الثقلني اليمينأودهم يف احلجوري إنه: )

هالذا وهللا أعلالم وصاللى هللا  ،وهللا نس هللا أن يهديسا للحق والسداد والرشالاد وأن دييتسالا علالى ذلالك
 .على نبيسا دمحم وآله وصحبه أمجعني

 
علالالى أوراق  -وفظهالالم هللا- بعالالد  تابالالة هالالذه األسالالطر أطلعالالين بعالالة ا خالالوة األفا الالل :ملحوظالالة

اجملازفات وهي لألسا ليست دالة على ذلك حبسن يزعم سلتار فيها أبنه تراجع عن ادلآخذ عليه يف 
يف ابب الرجالالوع والتوبالة عالالن األخطالاء والالالزالت وسالي يت التعليالالق  - مالا ذ الالرت سالابقاه - مالسهس السالاللا

 عليها يف وني قرين إن شاء هللا تعاىل وابهلل التوفيق.
 

 نزار بن هاشم العباس
 خريس اجلامعة ا سالمية ابدلديسة السبوية

 وماخلرط -السودان 
 هالٖٔٗٔشواهللا  ٕٗ
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 يف سلتار بدري السوداين فتاو  العلماء
 -هللارمحه -ادلدخلي  بن دمحم بن هادي فتو  العالمة زيد
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 -وفظه هللا-ابري اجلبن سليمان فتو  العالمة عبيد بن عبدهللا 
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  -وفظه هللا-العالمة دمحم بن هادي ادلدخلي فتو  
 -رمحه هللا-رجس العبدال رمي ب والعالمة عبدالسالم بن

 

 


